
قانون التصدي الشامل للسموم والمحاربين القدامى في حرب 
الخليج وعصر ما بعد أحداث 11 سبتمبر

4 طرق سهلة لبدء المطالبات 4 طرق سهلة للتقدم للحصول على الرعاية الصحية للمحاربين القدامى

يوسع قانون التصدي الشامل للسموم، الذي سنه بتاريخ في 10 أغسطس 2022 ، 
أهلية الرعاية الصحية لعدة مجموعات من قدامى المحاربين الذين ربما لم يكونوا 

مؤهلين من قبل.

قدامى المحاربين الذين شاركوا في نشاط خطر التعرض السام )على النحو 
المحدد في القانون( أثناء الخدمة الفعلية أو الخدمة الفعلية للتدريب أو التدريب 

على واجب غير نشط.

فحوصات التعرض للمواد السامة
بشكل عام ، هناك عدة أنواع من التعرضات المحتملة أو األخطار التي قد 

يتعرض لها المحاربون القدامى خالل خدمتهم العسكرية ، بما في ذلك:

في 8 نوفمبر 2022: ستبدأ وزارة شؤون المحاربين القدامى في دمج فحوصات
التعرض للمواد السامة. سيتلقى كل محارب قديم مسجل في الرعاية الصحية لمحاربين 

القدامى فحًصا أوليًا للتعرض للسموم وفحص متابعة كل خمس سنوات على األقل. ستتاح 
الفرصة للمحاربين القدامى المؤهلين الذين لم يسجلوا للتسجيل والحصول على الفحص.

ضيف قانون التصدي الشامل للسموم أكثر من 20 شرًطا افتراضيًا جديًدا.
.VA.gov/PACT تعرف على المزيد عبر اإلنترنت على

شارك في VA Airborne Hazards و Open Burn Pit Registry لمساعدة 
VA على فهم اآلثار الصحية المحتملة للتعرض بشكل أفضل وتحديد المشاكل الصحية بشكل 

استباقي يمكن للمحاربين القدامى مناقشتها مع مقدمي الرعاية الصحية لمتابعة الرعاية.

قدامى المحاربين المعينين في مركز عمل في )بما في ذلك المجال الجوي 
أعاله( مواقع معينة خالل فترات زمنية محددة في أو بعد:

02 أغسطس 1990، في البحرين، العراق، الكويت، عمان، قطر، المملكة 
العربية السعودية، الصومال، أو اإلمارات العربية المتحدة

11 سبتمبر 2001، في أفغانستان، جيبوتي، مصر، األردن، لبنان، سوريا، 
أوزبكستان، أو اليمن، أو أي دولة أخرى تحددها وزارة شؤون المحاربين 

القدامى.

قدامى المحاربين الذين تم نشرهم لدعم:
عملية حرية العراق عملية الحرية الدائمة 
عملية الفجر الجديد ملية حراسة الحرية 
مهمة الدعم الحازم عملية الحل المتأصل 

قد يتأهل أفراد األسرة أو المعالون من المحاربين القدامى المتوفين لمزايا قدامى المحاربين المختلفة بسبب اإلعاقات اإلضافية المحددة في قانون التصدي الشامل للسموم إذا كانوا يستوفون 
.VA.gov/PACT متطلبات األهلية. يتوفر مزيد من المعلومات للناجين عبر اإلنترنت على

فترة التسجيل الخاصة:
قدامى المحاربين الذين خدموا في الخدمة الفعلية في مسرح العمليات القتالية 
خالل فترة الحرب بعد حرب الخليج أو في القتال ضد قوة معادية خالل فترة 

األعمال العدائية بعد 11 نوفمبر 1998، والذين تم تسريحهم أو إطالق 
سراحهم بين 11 سبتمبر، 2001 و 1 أكتوبر 2013، قد تسجل في الرعاية 

الصحية لقدامى المحاربين بين 1 أكتوبر 2022 و 1 أكتوبر 2023.

المخاطر المهنية  • إشعاع   • ملوثات الهواء   •
عوامل الحرب  • مواد كيميائية   •

التقديم عبر اإلنترنت عبر الرابط 
VA.gov/health-care/apply/

application/introduction

 االتصال بالخط الساخن المجاني 
8387-222-877 من االثنين إلى 

الجمعة، من الساعة 8:00 صباًحا إلى 
الساعة 8:00 مساًء بالتوقيت الشرقي.

 VA 10-10EZ إحضار نموذج
مكتمل وموقع إلى أقرب مركز أو 

عيادة طبية للمحاربين القدامى.

إرسال نموذج طلب اإلعانات 
 الصحية مكتمل وموقع بالبريد 

VA 10-10EZ

 تعرف على المزيد على 
VA.gov/disability/
how-to-file-claim/

 قم بزيارة مكتب VBA اإلقليمي
VA.gov/benefits/

offices.asp

 العمل مع VSO معتمد 
VA.gov/ogc/apps/

accreditation/index.asp

اتصل بالخط الساخن للمنافع 
 )لألسئلة المحددة( 

على 1-800-827-1000

 VA.gov/PACT تعرف على المزيد واشترك في 
 VA Health and Benefits App قم بتنزيل تطبيق 

 )1-800-698-2411( 1-800-MyVA411 اتصل بنا على 
VA.gov/find-locations/ ابحث عن وزارة شؤون المحاربين القدامى على

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
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